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Fra utstillingen Alkymi. Med Rina Charlott Lindgren og Hrafnhildur Halldórsdóttir. Foto: Tor Simen Ulstein. 
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FORMÅL 

 

Pr. 31.desember 2020 er 150 billedkunstnere og kunsthåndverkere tilknyttet Buskerud 

Kunstsenter. Medlemmene i Buskerud Bildende Kunstnere (BBK) og Norske 

Kunsthåndverkere (NK Viken) er tilknyttet kunstsenteret. Se for øvrig medlemslister på 

www.kibkunst.no.  

Kunstsenteret er en selvstendig institusjon som er offentlig finansiert. Pilotgalleriet har 

vært tilknyttet Kunstsenteret siden 2004. 

 

 

 

Oppgaver:                   

* Formidle samtidskunst  

* Pilotgalleriet skal formidle vandreutstillinger til elever i 

grunnskolene i region Buskerud i Viken fylke 

* Sikre kunstnernes ytringsfrihet og motvirke uheldig   

     kommersialisering av kunstlivet 

 

Kunstsenteret kan tilby:  

 

                         *  Konsulenttjenester ved kunst i offentlig rom-prosjekter 

*  Annen kunstfaglig bistand 

*  Utstillinger av billedkunst og kunsthåndverk 

*  Formidlingssalg av kunst      

     *  Kontakt med kunstnerne til diverse oppdrag:   

Portretter, illustrasjoner, foredrag, kurs, undervisning og 

bedriftsgaver, osv. 

   *  Formidling til ulike publikumsgrupper  

*  www.kibkunst.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kibkunst.no/
http://www.kibkunst.no/
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TILLITSVERV I KUNSTSENTERET 2020 
 

Representantskapet BK: 

 

3 representanter fra NK Viken:    3 representanter fra BBK:  

Gro Kollandsrud      Håvard Johansen  

Kari Anne Helleberg Bahri                  Merethe Duvholt  

Kjetil Aschim                  Marius Dahl  

Vara: Ikke oppnevnt      

         

Drammen kommune: 

Tone Ulltveit-Moe 

Vara: Ann Magritt Bekink 

 

 

Styret/ kunstevaluerende råd 

 

De valgte representanter fra BBK og NK-Viken. fungerer som kunstevaluerende råd. 

Tillitsvalgte i styret/kunstevaluerende råd var:   

 

2 representanter fra NK-Viken.: 

Angela Barco Barón 18-20 

Margrethe Loe Elde 19-21 

Vara: Anja Manger 19-21 

 

2 representanter fra BBK med én vara: 

Rune Guneriussen 18-20 

Siv Heidi Hansen 

Vara: Eva Rydhagen 

 

 

2 styremedlemmer med 2 personlige vara oppnevnt av Buskerud fylkeskommune: 

Jannicke Solheim (MDG)              Vara: Hans Petter de Fine (R) 

Johan Bauman (BFK) (Høyre)              Vara: Jonas Nikolaisen (H) 
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ADMINISTRASJON 
 
Andor Roksvåg, daglig leder. Marte Grette, utstillings- og formidlingsansvarlig (vikar til 

30.05.20), Jasmina Kemura, utstillings- og formidlingsansvarlig (permisjon til 30.05.20) & 

Lin Stensrud, koordinator og publikumsansvarlig (vikar til 30.05.20). 

 

FASTE GALLERIVAKTER 2020 

Anne Engebretsen, Sigrid Øyrehagen og Espen Bunæs. 

MØTER 

Representantskapet avholdt ett møte i 2020.                        

Det har vært fire ordinære styremøter. Daglig leder og styreleder har hatt 

kontinuerlige arbeidsmøter.  

 

REPRESENTASJON/MØTER     

10. og 11. desember deltok hele administrasjonen på det digitale  

formidlingsseminaret «La den rette komme » i regi av Kulturtanken og 

Nasjonalmuseet.  

 

09.oktober deltok utstillingsansvarlig på dagsseminaret «Lag en utstilling- bli relevant 

for mange» i regi av Nasjonalmuseet.  

 

Utstillingsansvarlig og koordinator har hatt jevlige møter rundt serien KUNSTGEIST med 

representant for Buskerud Bildende Kunstnere og samarbeidspartner Yola Maria Tsolis.  

 

 

 
UTSTILLINGSVIRKSOMHET  
 

Britt Juul | Rural Romantikk | 15.01. – 16.02.2020    

 

I utstillingen Rural 

Romantikk viste Britt 

Juul malerier i 

varierende 

størrelser, samt 

mindre arbeider på 

papir, som akvarell, 

collage og grafikk. 

Gjennomgående 

for hennes arbeider 

er det abstraherte 

formspråket, der 

fargen er bildets 

prinsipp. 

Inspirasjonen for 

utstillingen på  

Buskerud 

Kunstsenter var de 

inntrykk og motiver som hun skisseaktig arbeidet med under sitt opphold ved Leveld 

Kunstnartun i Hallingdal, høsten 2018. Oppholdet bød på alt fra gyllent høstlys, til 
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blålig vinterskumring, og avslutningsvis en vinterlig grafisk svarthvitt-stemning med hvit 

snø mot svarte, nakne trær, noe som ble gjenspeilet i arbeidene i utstillingen. 

 
Foto: Øystein Thorvaldsen. 

 

 

Susanne Kathlen Mader og Kjell Varvin | FARGE møter LINJE | 26.02. - 22.03.2020 

utstillingen ble forlenget til 14.4.2020 grunnet covid-19. 

 

Susanne Kathlen 

Mader og Kjell 

Varvin har arbeidet 

i atelierfellesskap 

siden 1998. De 

tilhører begge en 

modernistisk 

tradisjon med 

referanser til 

Bauhaus og de Stijl, 

samt russisk 

konstruktivisme. 

Den store 

forskjellen er at 

Mader er en ren 

maler hvor fargen 

har prioritet, mens 

Varvin er tegner 

med linjen som 

bærende element. I de geometriske konstruksjoner møtes farge og linje i gjensidig 

samspill. Mader presenterte også helt nye verker i en ekspresjonistisk stil, som hun 

dyrket før hun flyttet fra Grenoble til Norge. I utstillingen på Buskerud Kunstsenter ble 

de forskjellige, selvstendige enkeltverkene bundet sammen med en felles tegning 

som strakk seg over alle veggflatene mellom malerier og skulpturer. 

 
Foto: Susanne Kathlen Mader. 

 

 

Østlandsutstillingen 2020 | 17.06 – 02.08.2020 

 

Østlandsutstillingen 2020 var en spennende og mangfoldig utstilling som fanget opp 

viktige tendenser i tiden; vi finner en lengsel etter det autentiske, noe ekte, med 

utbredt bruk av tradisjonelle teknikker som vev, innfarging og naturmaterialer. Man 

kunne også se en samlet bekymring over klimakrisen, og hvilke konsekvenser den har 

og vil få både for naturen, dyr, insekter og oss mennesker som lever på jorden. 

Utstillingen rommet både konkrete og eksistensielle refleksjoner over samtiden som 

ga publikum mulighet til å fylle inn egne tanker og tolkninger. 

På Buskerud Kunstsenter viste 26 kunstnere og kunstnergrupper nærmere 40 verk. 
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Utstillingen viste 

performance, 

fotokunst, 

videokunst, 

todimensjonale 

verk som grafikk, 

tegning og maleri 

og skulpturelle 

installasjoner. Både 

tematikkene og de 

mange 

debutantene 

gjorde at Østlands-

utstillingens Visjon 

om å være fersk, 

engasjerende og 

aktuell tydelig ble 

speilet i årets utvalg.  

 
Foto: Øystein Thorvaldsen. 

 

 

Signe Marie Andersen | Walking Through| 19.08.-13.09.2020 

 

I utstillingen 

Walking Through 

presenterte Signe 

Marie Andersen 18 

fargefotografier, 

en video og en 

skulptur. I arbeidet 

med utstillingen 

søkte Andersen 

scener og 

mennesker som 

kan formidle 

stemninger som er 

en del av vår 

samtid, og den 

eksistensielle 

ensomheten som 

finnes i alt og alle. Flere av fotografiene tar utgangspunkt i reiser Andersen har gjort i 

en rekke ulike byer og steder rundt i Europa og USA gjennom de siste tre årene. Der 

har hun oppsøkt offentlige steder hvor mennesker ofte oppholder seg og hvor en 

slags dramaturgi utspiller seg. I et Europa sterkt preget av polarisering, ensretting og 

at felleskapstanken står for fall, er både menneskene og stedene Andersen har 

fotografert, påvirket av dette. 

 
Foto: Øystein Thorvaldsen. 
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Kristine Fornes | Stedet for maleriene | 23.09 – 18.10.2020 

 

Buskerud 

Kunstsenter 

presenterte Kristine 

Fornes sin utstilling 

Stedet for 

maleriene. 

Utstillingen viste 

nye kunstverk. Med 

tråder i ull og silke 

har Fornes gjengitt 

planter, blomster 

og arkitektur, og 

linjene trekkes fra 

Norge og ut i 

verden. 

Utstillingstittelen er 

hentet fra den 

historiske og kulturelt betydningsfullle hagen Negarestan i Teheran. Negarestan betyr 

Stedet for maleriene.  
 

Fornes er fascinert av hvordan hager, botanikk og politikk henger sammen. 

Samfunnslivet påvirker vårt syn på og forhold til plantelivet. Og plantelivet påvirkes 

av politikken. På fargede tekstiler fikk vi se gjengivelser av en gammel gran, et revet 

orangeri, en skisse av en gartnerbolig som aldri ble bygget, et bombet drivhus fra 

Syria og en paviljong fra et hagekompleks i Iran. På mindre stoffbiter ble det gjengitt 

ville planter fra Norge og planter fra et syrisk drivhus. Ville, truede og trassige planter. 

 
Foto: Øystein Thorvaldsen. 

 

 

Rina Charlott Lindgren og Hrafnhildur Halldórsdóttir | Alkymi | 28.10 – 22.11.2020 

 

Alkymi var en duo-

utstilling med Rina 

Charlott Lindgren 

og Hrafnhildur 

Halldórsdóttir, hvor 

de viset separate 

arbeider fra de 

siste to år, samt nye 

arbeider, produsert 

spesielt for denne 

utstillingen. 

Utstillingen bestod 

av tegninger, 

tekstilarbeider, 

skulpturer, collager 

og installasjoner. 
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Dette var første gang Lindgren og Halldórsdóttir stile ut sammen.  

 

Begge kunstnerne har en praksis som innebærer dedikasjon og tålmodighet. Dette 

resulterer i arbeider som holder et høyt håndverksmessig nivå. Deres utforskning av 

materialer gjennom repeterende tegnede strek, sting eller kutt, skaper forskjellige 

strukturer som blir en måte å tilnærme seg og tolke landskapet på.  
 
Foto: Tor Simen Ulstein. 

 

 

Stipendutstilling 2020 | 02.12. – 03.01.2021 

 

 
Åpningen av Stipendutstillingen 2020 var digital grunnet pandemien. Utstillingen  

ble filmet og mottakere av produksjonsstipendene ble annonsert i videoen 

åpningsdagen.  

 

Deltakende kunstnere: Admir Batlak, Agnes Volent, Anders Pfeffer Gjengedal, Anne 

Pfeffer Gjengedal, Annemor Kvam, Ashot Tonian, Cara Lien, Cathrine Finsrud Stustad, 

Christer Karlstad, Daina Deksne- Gundersen, Elena Kouma, Ellen Grimm Torstensen, 

Evelyn Melsom, Ericsson & Gehrken, Geir Olsen, Gunnveig Nerol, Heidi Grindheim, 

Henning Vik, Hilde Honerud, Ingebjørg Vatne, Ingegjerd Mandt, Inger Hagen, Inger 

Karthum, Ingvar Gundersen, Iren Gule, Johan Anton Sandnes, Kari Anne Helleberg 

Bahri, Katrine Køster Holst, Kjersti Lande, Lena Akopian, Line Berget, Liv S. Grønlund, 

Maria Benestad, Marianne Broch, Marit Solum Smaaskjær, Mona Sundelius, Olav 

Leikanger, Patrik Entian, Ragnar Sten, Randi Bjerkås Lyngra, Ronny Bank, Sandra 

Burek, Sidsel Brinch, Sigrid Øyrehagen, Sissel Enger Moe, Solveig Granberg, Stein 

Nerland, Stojan Minev, Ståle Sørensen, Tom Erik Andersen, Trine Wester, Vemund 

Tollefsen, Yngvill Lassem, Yola Maria Tsolis og Åse Maj Håkonsbakken. 

 

Bakgrunn:  

For sjette gang ble det arrangert Stipendutstilling på Buskerud Kunstsenter. 

Billedkunstnere og kunsthåndverkere fra Buskerud deltar på stor gruppeutstilling. Alle 

arbeidene skal være laget det siste året og dette gir et unikt innblikk i hva som rører 

seg i kunstnermiljøet rundt oss.  
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Fem kunstnere har mottokk produksjonsstipender på kr. 20 000. 

Produksjonsstipendene er støttet av Bildende Kunstneres Hjelpefond. 

Disse fikk stipend i 2020: Kari Anne Helleberg Bahri, Hilde Honerud, Ashot Tononian, 

Cara Lien og Trine Wester.  
 

Foto: Øystein Thorvaldsen 

 

 

Publikumstall for 2020: 3585 (må ses i lys av covid-19, med strenge restriksjoner og tidvis nedstenging) 

Publikumstall for 2019: 5352 

Publikumstall for 2018: 4309 

Publikumstall for 2017: 4812 

Publikumstall for 2016: 3326 

 

 

KUNSTBUTIKKEN 
 

Kunstbutikken inneholder et rikt utvalg av kunst til formidlingssalg, både billedkunst og 

kunsthåndverk, av medlemmer i BBK og NK Viken, samt andre profesjonelle kunstnere 

utenom fylket.  

 

Buskerud Kunstsenter hadde 4 Punktutstillinger i kunstbutikken i 2020. 

Punktutstillingene presenterer regionale billedkunstnere og kunsthåndverkere i 

senterets kunstbutikk. Med Punktutstillingene ønsker Buskerud Kunstsenter å 

synliggjøre profesjonelle kunstnere i fylket. Punktutstillere i 2020 var: Hilde Diesen, 

Elena Kouma, Michiko Takahashi Nilsen og Tom Erik Andersen. 

 

 

SALG 
 

I 2020 har Buskerud Kunstsenter solgt totalt for kr. 539.895 

Provisjonsinntekter: Kr. 161.968 

Utbetalt kunstnere for solgt kunst: Kr. 377.926 

 

Salg 2020: Kr. 539.895 

Salg 2019: Kr. 532.338 

Salg 2018: Kr. 350.817 

 

 

OFFENTLIG INNKJØP 

Det ble kjøpt inn to malerier av Berit Myrvold som en del av den nye 

demenslandsbyen i Bærum.  

 

 

INFORMASJONSVIRKSOMHET 

 
Markedsføring/ informasjonsarbeid av utstillinger, arrangementer, Kunstbutikken og 

DKS 
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• Målrettet og systematisk arbeid med digital synlighet, gjennom jevnlig og 

hyppig oppdatering i sosiale medier, samt hjemmeside. Dette gjelder alle 

områder av BKs virksomhet. 

• Det distribueres jevnlig informasjon om aktiviteter på BK til nettverk og 

nyhetsbrev gjennom mailprogrammet Mailchimp.  

• Arbeid med kontakt med presse og distribusjon av pressemeldinger. Vi 

opplever store utfordringer i arbeidet med den lokale pressen. I 2020 hadde vi 

8 presseoppslag der 5 var fra nasjonale medier.  

• Systematisk arbeide med Instagram og Facebook. 

• Opprettelse av ny YouTube- kanal.  

• Buskerud Kunstsenter har utarbeidet to halvårsprogram som har blitt distribuert 

til besøkende, ulike kunstinstitusjoner og kulturaktører over hele landet, og 

lokalt. Det ble også distribuert et eget halvårsprogram for KUNSTGEIST både 

våren og høsten 2020. 

• Lister over kontakter og nettverk oppdateres fortløpende. 

• Det utarbeides plakater til alle utstillinger, som spres i nærområdet. 

• Det utarbeides egne formidlingstekster til alle utstillinger. 

• Annonsering på Listen.no, Det skjer i Drammens Tidende, VisitDrammen.no, 

Kunstsentrene.no, programmet til Union Scenes (papir/digital). 

• Pilotgalleriets vandreutstillinger er lagt ut på www.kibkunst.no og DKS-Buskerud 

http://www.dks-buskerud.no.  

 

 

COVID-19 HÅNDTERING  
 

Norge ble stengt som følge av COVID- 19 12. mars 2020. Buskerud Kunstsenter 

stengte dørene midt under en utstilling med Kjell Varvin og Susanne Kathlen Mader. 

Utstillingen ble forlenget til 14.04. Under nedstengningen ble den formidlet digtalt. 

Nedstengingen medførte til at senteret måtte omrokkere det gjeldende 

utstillingsprogrammet for 2020. Dette var en kabal som måtte gå opp og det 

medførte en utsatt utstilling.  

 

Skolene ble også stengt, dette medførte at turnevirksomheten i Den kulturelle 

skolesekken visuell kunst også ble stoppet 12. mars. Turnevirksomheten i DKS ble tatt 

opp igjen i august, men ble stengt i flere omganger høsten 2020.  Våren 2020 var 

Buskerud Kunstsenter/Pilotgalleriet raskt ute med å gi et digitalt tilbud til Den kulturelle 

skolesekken/Viken i form av tre filmer der elevene kunne bli kjent med kunstneren 

Cathrine Stustad og gjøre aktiviteter med henne. Filmene ble godt mottatt av 

skolene og er å finne på nettsiden til DKS Viken og Buskerud Kunstsenterets 

hjemmeside.  

 

Med unntak av et fysisk arrangement ble arangementsprogrammet KUNSTGEIST 

gjennomført, dog med strenge restriksjoner. Vi målte opp og hadde maks 15 

deltakere per arrangement. Alle arrangementene var fullbooket og to ble også 

filmet og gjort tilgjengelig via vår nyopprettede YouTube- kanal. Arrangementet som 

ikke ble gjennomført fysisk ble filmet og lagt ut via samme kanal mai 2020. Vi har fått 

mye positiv respons på den digitale formidlingen av utstillingene, både i form av 

satsningen på gode dokumentasjonsbilder og vår nye YouTube- kanal.  

 

 

http://www.kibkunst.no/
http://www.dks-buskerud.no/
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ARRANGEMENTER 
 

Buskerud Kunstsenter hadde 14 ulike arrangementer i 2020.   

 

KUNSTGEIST  
 

Med åtte årlige utstillinger i galleriet og ulike kunstfaglige arrangementer ønsker 

Buskerud Kunstsenter å representere og bidra til utviklingen av samtidskunstfeltet 

lokalt og nasjonalt. Gjennom arrangementsserien KUNSTGEIST inviteres publikum til en 

rekke kunstfaglige kveldsarrangementer, som kan inspirere, gi faglig påfyll og være 

en sosial møteplass. Programmet for 2020 inneholdt filmvisninger, kunstnersamtaler og 

foredrag om samtidskunst. KUNSTGEIST er utviklet i samarbeid med Buskerud Bildende 

Kunstnere. Alle arrangementene er gratis og åpne for alle. 

 
21. januar 

KUNSTGEIST: Filmvisning: «The Square» 

I samarbeid med Drammen filmklubb 

Besøkende: 60 

 

11. februar 

KUNSTGEIST: Foredrag om minimalisme 

Med Ann Lisbeth Hemmingsen 

Besøkende: 20 

  

5.mars 

KUNSTGEIST: Kunstnersamtale med Maria Pasenau og Yola Maria Tsolis 

Besøkende: 32 

Omtale i Drammens Tidende. 

 

28. april 

KUNSTGEIST: Digitalt foredrag om feminisme i norsk kunst  

Med Marthe Andersen 

Filmet og gjort tilgjengelig på Facebook/YouTube 

Sett: 158 ganger på YouTube 

 

28. mai 

KUNSTGEIST: Kunstnersamtale med Tyra Tingleff og Yola Maria Tsolis 
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Utsatt til høsten etter avtale med Yola/BBK 

  

9. juni 

KUNSTGEIST: Foredrag om dadaisme 

Med Ana Maria Bresciani 

15 plasser på arrangementet. Filmet og gjort tilgjengelig på Facebook/YouTube 

 

25. august 

KUNSTGEIST: Foredrag om norsk videokunst 

Med Marit Paasche 

15 plasser på arrangementet, fullbooket.  

 

10. september 

KUNSTGEIST: Kunstnersamtale med Javier Barrios og Yola Maria Tsolis 

15 plasser på arrangementet, fullbooket.  

 

6. oktober 

KUNSTGEIST: Foredrag om feminisme i norsk kunst 

Ved Marthe Andersen 

15 plasser på arrangementet, fullbooket. Filmet og gjort tilgjengelig på 

Facebook/YouTube 

 

5. november: 

KUNSTGEIST: Kunstnersamtale med Tyra Tingleff og Yola Tsolis 

15 plasser på arrangementet, fullbooket.  

 

 

 

Andre arrangementer 
 

18. januar 

Konsert i regi av Kvinnelige spor i musikkhistorien  

Besøkende: 30 

 

26. februar 

Kunstnersamtale med Varvin & Mader og Jan Christensen på utstillingsåpning 

Besøkende: 35 

 

29. april 

Bizzy-arrangement 

Avlyst/utsatt grunnet covid-19 

 

19. mai 

Soft moment / kunstnersamtale 

Avlyst/utsatt grunnet covid-19 

 

29. mai 

Kulturnatt Drammen 2020 .  

Avlyst av Kulturnatt Drammen grunnet covid-19 

 

Sommer 2020 
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Sommerutstilling i Sakkerhusene  

Avlyst av Bergverksmuseet grunnet covid-19 

 

21. juni 

Åpent verksted med Stefan Schröder under Østlandsutstillingen 

12 deltakere 

 

23. juni 

Verksted for sommerskolen med Stefan Schröder under Østlandsutstillingen 

25 deltakere 

 

14. oktober: 

Broderiverksted med Kristine Fornes og Barbro Storlien 

20 plasser på arrangementet, fullbooket. 

 

 

FORMIDLING

 
 

Buskerud Kunstsenter hadde 14 formidlingsgrupper på besøk i 2020, med 263 

publikummere. DKS under Østlandsutstillingen ble avlyst grunnet covid-19. Mange 

planlagte grupper ble avlyst og dette preger fallet i besøkstallene. Vi måtte også 

avlyse besøk av alle 5.klassinger i Drammen kommune og en av utstillingene ble 

utsatt. Koronapandemien gikk hardt utover formidlingene gjennom Den Kulturelle 

Skolesekken, hvor ca. halvparten av formidlingene ble avlyst. 
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DIGITAL FORMIDLING –  BK HAR FÅTT EGEN YOUTUBE- KANAL! 
 

Våren 2020 lanserte Buskerud Kunstsenter egen YouTube- kanal. Dette er et ledd i vår 

digitale satsning der ambisjonene er å fylle kanalen med kunstfaglig innholdt. Vi har 

lagt ut fire foredrag fra arrangementsserien KUNSTGEIST og kan vise til gode 

visningstall.  

 
Tall på visninger per 16.02.2021:  
 

Formidling av Stipendutstillingen 2020: 346 visninger 

 

Foredrag om feministisk kunst: 314 visninger 

 

Foredrag om feminisme i norsk kunst: 139 visninger 

 

Foredrag om dadaisme: 163 visninger 

 

 

REGIONALE PROSJEKTMIDLER FOR VISUELL KUNST 
 

Kunstsentrene i Norge (KiN) overtok forvaltning og administrasjon av Statens 

utstillingsstipend i 2017. I 2018 skiftet ordningen navn til Regionale prosjektmidler for 

visuell kunst, og ordningen forvaltes etter nye retningslinjer.  

 

Fra og med 2018 er de 15 innstillingskomiteer tilknyttet Kunstsentrene redusert til 5.  

KiN har vedtatt en ny region-inndeling for de fem innstillingskomiteene, med 

sekretariatet lagt til oppgitt kunstsenter. Denne ordningen skal rullere fire år på hvert 

Kunstsenter. 

 

• ØST: Akershus, Oslo, Buskerud, Østfold: Østfold Kunstsenter 

• MIDT: Oppland, Hedmark og Trøndelag: Oppland Kunstsenter 

• SØR: Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland: Agder Kunstsenter 

• VEST: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal: Sogn og Fjordane 

Kunstsenter 

• NORD: Nordland, Troms og Finnmark, inkl. Sápmi: Nordnorsk Kunstnersenter 

 

ØST 

NAVN UTSTILLINGSSTED og fylke Tildelingsbeløp 

Ellinor Aurora Aasgaard Bærum Kunsthall, Viken kr 31 400 

Christian Berg Gravningen Bærum Kunsthall, Viken kr 52 000 

Knut Henrik Henriksen Vigelandmuseet, Oslo kr 50 000 

Eirik Brandal Østfold Kunstsenter, Viken kr 15 000 

Kari Mølstad Gallleri Format, Oslo kr 69 000 

Vanna Bowles Tegnerforbundet, Oslo kr 73 800 

Aleksi Wildhagen Buskerud Kunstsenter, Viken kr 50 000 

Per Kristian Nygård Land Art Gjerdrum kommune, 

Viken 

kr 50 000 



16 

 

 

Shwan Dier Qaradaki Kunstplass, Oslo kr 87 853 

Ingwill Gjelsvik Trafo Kunsthall, Viken kr 100 000 

Calle Segelberg Kunsthall Oslo, Oslo kr 62 200 

Birgitte Sigmundstad Atelier Nord, Oslo kr 45 500 

Tina Jonsbu Galleri Soft, Oslo kr 75 500 

Helene Duckert Østfold Kunstsenter, Viken kr 65 000 

Hege Liseth Galleri Røed Jeløy, Viken kr 60 000 

Per Hess Kongsberg kunstforening, Viken kr 50 000 

Stiftelsen Verdensteatret (gruppe) Nitja senter for samtiskunst, 

Viken 

kr 100 000 

Eirik Gjedrem Kunstnerforbundet, Oslo kr 80 000 

Margareta Bergman Galleri LNM, Oslo kr 40 000 

Sofie Nørsteng Det Gule Huset, Viken kr 20 000 

Nina Bang Østfold Kunstsenter, Viken kr 60 000 

Marie Buskov Galleri Riis, Oslo kr 30 000 

Else Marie Hagen Galleri K, Oslo kr 100 000 

Kristin Jensen Romberg Fredrikstad Kunstforening, Viken kr 50 000 

Ole Martin Lund Bø Galleri LNM, Oslo kr 50 000 

Philipp Spillmann Østfold Kunstsenter, Viken kr 50 000 

Hanna Fauske Bærum Kunsthall, Viken kr 44 021 

 

 

KUNST I OFFENTLIGE ROM 
 

Buskerud Kunstsenter gir rådgivning til Kunst i offentlige rom-prosjekter. I 2020 har vi 

vært rådgiver prosjketet med kunst på nye Ringerike videregående skole. Prosjektet 

skal ferdigstilles våren 2021. Vibeke Christensen ble valgt som kunstnerisk prosjektleder 

for kunstprosjektet med en budsjettramme på 2 900 000 kr. 

 

 

ØKONOMI 
 

Regnskapsbyrået Økonomiassistanse Drammen AS har ført regnskapet for 2020.  

RevisorGruppen Drammen AS reviderer regnskapet for Kunstsenteret. 

 

 

PILOTGALLERIET / DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 
 

Administrasjon: Produsent Andor Roksvåg. Jasmina Kemura og Marte Grette er 

medprodusenter og koordinatorer. 

 

4 utstillinger har vært på vandring. Alle utstillingene var med formidlere. 3 utstillinger 

var på turné våren 2020 og 4 utstillinger var på turné høsten 2020. Skolene er delt inn i 
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såkalte ” høst”- og ”vårskoler”.  Dette gjør at besøket blir mer forutsigbart for skolene 

– ettersom de da vet at Pilotgalleriet kommer til skolen enten høst eller vår.   

 

DKS ble hardt rammet av covid-19 og det var mange avlysninger. På våren ble alt 

avlyst fra og med 12. mars og ut juni. Høstsemesterert gikk nesten som planlagt. Kun 3 

uker ble avlyst på 2 av 4 turnéer. 9143 elever fikk vandreutstillingene fra oss i 2020. 

Grunnet mange avlysninger vårsemesteret, så produserte vi en serie med digitale 

formidlinger med kunstneren Cathrine Finsrud Stustad. Disse ble sendt ut til alle klasser 

som gikk glipp av skolebesøk. 

 

 

VANDREUTSTILLINGER PÅ TURNÉ 2020: 

 

BAK SLØRET 
Hva er egentlig en identitet, og hvordan blir vi den vi er? 

Dette er hovedtematikken i utstillingen Bak sløret. Bak sløret er en alderstilpasset 

kunstutstilling der elevene møter arbeider av kunstnere som alle jobber med video. 

En identitet kan være både personlig og nasjonal, den kan handle om det ytre eller 

de indre, den kan formes av alt fra klær til utdannelse. Hvordan opplever vi oss selv, 

og hvordan opplever andre oss? Hva skiller deg fra andre og hva binder deg 

sammen med andre? Er man enten bare snill eller bare slem – eller kan man være 

begge deler? I denne utstillingen vil elevene møte kunstverk der disse spørsmålene 

står sentralt. 2. og 4. trinn får se arbeider av Tori Wrånes. Wrånes arbeider med trollet 

som symbol. Charlotte Thiis-Evensen lager videokunst som både er vond og vakker, 

skjør og sterk. Arbeidene til Thiis-Evensen vises til 6. trinn. Filmen The Goodness Regime 

en eksperimentell dokumentar skrevet og regissert av kunstnerne Jumana Manna og 

Sille Storihle, og vises til ungdomstrinnet. 

 

Våren 2020 var turnéen planlagt i Modum, Sigdal, Nore & Uvdal, Krødsherad, 

Flesberg og Rollag. De fleste formidlingene ble avlyst grunnet covid-19.  Høsten 2020 

besøkte den skolene i Lier kommuen. 3 uker ble gjennomført og 3 uker avlyst. 

Formidlere var Mina Haufmann og Marianne Skarpnes.  

 

 

PÅ NÆRT HOLD  
De siste årene har kunstscenen vært preget av en tendens der materialitet, taktilitet 

og det fysisk nære kunstverket er i økende fokus. Dette har ført til at mange kunstnere 

i større grad utforsker selve materialet og mulighetene det gir. En av grunnene til 

dette kan være at vi mennesker forholder oss til en stadig mer virtuell virkelighet; en 

hverdag som kan leves gjennom en finger som trykker på en skjerm. Å opphøye det 

sanselige, håndlagede og unike kan være en naturlig reaksjon på dette. I utstillingen 

På nært hold møter elevene seks kunstnere som nærmer seg denne tematikken på 

ulikt vis. Hanne Friis farger objektene sine for hånd med tørkede lus og kongler, Ivan 

Galuzin bruker naturlim til å feste beinrester på lerret, Ingri Haraldsen & Petter 

Buhagen har synliggjort det tilsynelatende usynlige, Margrethe Loe Elde har gjenbrukt 

gamle tekstiler og laget en skulptur, mens Ellen Henriette Suhrke tar oss med på en 

taktil omvisning, arrangert for blinde deltakere i Botanisk hage i Oslo. Gjennom 

kunstverkene i utstillingen kan man diskutere spørsmål som: Hvilke sanser bruker vi i 

vår hverdag? Hva gjør at noe tiltrekker mens annet frastøter oss? Hvordan forholder 

vi oss til det kroppslige i vår stadig mer digitale hverdag? 
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Kunstnere som deltar i utstillingen: Ellen Henriette Suhrke, Hanne Friis, Ingri Haraldsen 

& Petter Buhagen, Margrethe Loe Elde og Ivan Galuzin. 

Produsent: Buskerud Kunstsenter/Pilotgalleriet. 

 

Våren 2020 var turnéen planlagt i Drammen kommune. De fleste formidlingene ble 

avlyst grunnet covid-19. Høsten 2020 turnerte den i Nedre Eiker og Ringerike. På 

denne turnéen ble 3 uker avlyst og 8 uker gjennomført. Formidler var Marianne 

Skarpnes.  

 

 
 

 

IRL – In Real Life 
I utstillingen IRL møter elevene skulptur, maleriinstallasjon, digitalt trykk og tekstil. 

Utstillingen undersøker hvordan samtidskunstnere bruker symboler fra 

populærkulturen til å fortelle oss noe om vår egen tid; begjær, trender, utfordringer 

og tendenser. Kunstnerne i utstillingen bruker en tilsynelatende enkel symbolikk, men 

med alvorlige undertemaer. Hvorfor er populærkulturen så viktig i lesningen av vår 

egen samtid? Hva gjør den digitale tilstedeværelsen med oss? Hvordan iscenesetter 

vi oss selv i hverdagen vår? 

Deltakende kunstnere: Admir Batlak, Anja Carr, Josefine Lyche, Jim Darbu, Åsil 

Bøthun og Kaja Cxzy Andersen. 

Produsent: Buskerud Kunstsenter/Pilotgalleriet. 

 

Våren 2020 var turnéen planlagt i Røyken, Hurum og Nedre Eiker. De fleste 

formidlingene ble avlyst grunnet covid-19. Utstillingen hadde sin siste turné høsten 
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2020 og fikk da besøkt Kongsberg kommune i 7 uker. Alle ukene gikk som planlagt 

Formidlere var Mina Haufmann. 

 

 

LYSMESTERNE 
Elevene eksperimenterer og undersøker samspillet mellom lys, rom og arkitektur. 

 

I forkant av workshopen snakker vi om naturlig lys og solens gang over himmelen. 

Med hus i skala 1:200 og en lommelykt illustrerer formidleren hvordan solen beveger 

seg over himmelen og hvordan skyggene faller. Formidleren trekker linjer fra 

steinalderen, den gangen mennesket bare kunne se ved hjelp av naturlig lys, og 

frem til i vår tid og hvor oppfinnelsen av elektrisitet har forandret vår levemåte. 

 

Ved hjelp av 10 kasser med forskjellige fasader som har ulike lysåpninger (vinduer) 

undersøker elevene lysets påvirkning på rommet inne i kassene. Først ved naturlig lys, 

så med lommelykt. De utforsker rommet med sidelys og overlys. Elevene jobber i 

grupper på tre og får mulighet til å undersøke flere fasader. Workshopen avsluttes 

med at elevene setter kassene på gulvet og lager en gate. Elevene lyssetter gaten 

innenfra kassene og ut gjennom lysåpningene og ser hvordan de forskjellige 

utformingene på vinduene lager et fint lysspill på gateplanet. 

 

Formidlingen avsluttes med refleksjon over hva elevene observerte og erfarte ved 

ulik belysning og ved forskjellige lysåpninger og en generell oppsummering av tema 

lys, rom og arkitektur. 

 

 Produsent: Nasjonalmuseet. 

 

Høsten 2020 lånte vi utstillingen for første gang, da turnerte den i Hallingdal. Turnéen 

varte i 6 ukerog gikk som planlagt. Formidlere var Marianne Skarpnes og Elisabeth 

Maria Toften. 

 

 



20 

 

 

Digital DKS formidling 
Vanligvis jobber vi med å sende utstillinger inn i klasserommene, til ca. 17.000 elever, 

men våren 2020 kunne vi ikke nå like mange elever grunnet covid-19. Vi lagde derfor 

en serie med 3 digitale formidlinger med kunstneren Cathrine Finsrud Stustad. 

 

Hjemme hos kunstneren, hjemme hos eleven 

Ønsket med den digitale formidlingen var å gi elevene et innblikk i ulike teknikker 

som benyttes av kunstnere i dag, og et innblikk i atelieret til en kunstner. Fokuset var å 

gjøre det digitale møtet nært og personlig. En leken tilnærming til materialbruk, og 

inspirasjon til å prøve ulike teknikker sto sentralt. Prosjektene skulle kunne utføres både 

hjemme (dersom hjemmeskole var påbudt), men også i undervisningen på skolen. 

 

Formidlingen ble gjort med den drammensbaserte kunstneren Cathrine Finsrud 

Stustad. Hun er utdannet på Kunsthøyskolen i Oslo med BA og MA i materialbasert 

kunst og fordypning i grafikkteknikker. Cathrine har erfaring med formidling og 

undervisning i kunst og håndverk for både elever på barne- og ungdomsskolen fra 

tidligere. 

 

Se filmene her: 

«Lær skyggetegning med billedkunstner Cathrine Finsrud Stustad» 

«Lær japansk bokbinding med billedkunstner Cathrine Finsrud Stustad» 

«Lær frottasjer med billedkunstner Cathrine Finsrud Stustad» 

 

 

TILBAKEMELDINGER FRA SKOLENE i 2020 

Pilotgalleriet får god respons fra skolene på utstillingene som blir vist. Utstillingene har 

ulike uttrykk og er passelig store for visning i et klasserom. Formidlerne får gode 

tilbakemeldinger. 

  

 

 
Fra DKS-produksjonen Bak sløret. Charlotte Thiis-Evensen. 

 

 

 

https://youtu.be/uqRIviXoHYc
https://youtu.be/hggmBqYUIZk
https://youtu.be/tDE72T4yi9M
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STYRETS ÅRSBERETNING 
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REVISORS BERETNING 
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ÅRSREGNSKAP 2020 
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STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2020-2022 
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VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER 
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